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Milí čitatelia,
prichádza k  Vám nové číslo Sme 

OK a opäť sa Vám teda prihováram. 
Dnešnou témou bude jar. Domnievam 
sa, že jar je to najkrajšie obdobie v roku 
a  to nielen preto, že moju maličkosť 
práve vtedy priniesol bocian. Je to aj 
preto, že v prírode všetko kvitne, vtáči-
ky spievajú, všetko sa prebúdza zo zim-
ného spánku a aby toho nebolo málo - 
do našich končín prichádza Veľká Noc.

Veľká noc je najtradičnejším sviat-
kom jari, tieto oslavy sú v každom kra-
ji o niečom inom a práve to je na nich 
výnimočné. V  niektorých metropolách 
Slovenska je Veľká noc výlučne kresťan-
ským sviatkom, inde je tento sviatok len 
prostou oslavou jari. V  rámci jednotli-
vých oblastí Slovenska si aj rodiny pri-
pomínajú tento sviatok rôzne. 

Od slávenia Veľkej noci v  kosto-
loch až po šomranie druhu: „Nemám 
rada tento sviatok, lebo sa musím na 
každého chlapa usmievať za to, že 
ma obleje a vyšibe korbáčom - a ešte 
mu čo to dať zajesť, vypiť a  ešte aj 
groš do vrecka.“ – Z iného kúta je po-
čuť: „Je to paráda, na Veľkú noc zase 
zbohatnem!“

Obdobie jari je však predovšetkým 
obdobím príchodu a  zrodu nového 
života a  ja ako šéfredaktor tohto ča-
sopisu dúfam, že nový život a čerstvý 
vietor prichádzajúci spolu s  jarou, 
zavíta nielen do našich slovenských 
končín, ale aj do nášho - už aj tak 
veľmi kultivovaného a nápadmi pre-
kypujúceho časopisu. 

šéfredaktor Fero Hrnko 

Obálka vpredu:  Maskot ME v krasokorčuľovaní s Marianou Pirťanovou v objatí. Obálka vzadu: Zmes foto, 
foto v celom čísle: archív VMV. Redakčná rada: Fero Hrnko (šéfredaktor), Alexandra Petrášová, Matej Kasaš, 
Mária Mieresová,  Miroslava Jánošíková, Dominika Szabová, Erika Ármai, Matúš Barát, Mgr. Viera Mrocková. 

Časopis SME OK vychádza s � nančnou podporou Občianskeho združenia  Bez bariér.

pomínajú tento sviatok rôzne. 

Obálka vpredu:  Maskot ME v krasokorčuľovaní s Marianou Pirťanovou v objatí. Obálka vzadu: Zmes foto, 
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Predveď, čo dokážešSme OK

Program „Predveď čo dokážeš“ bol 
fakt dobrý! Úderom piatej hodiny 
popoludní to celé začalo. Zvedavci, 
obecenstvo, účinkujúci a  naši vycho-
vávatelia sa spolu zišli v  klubovni na 
prvom poschodí. Gestorom programu 
– ako už niekoľko rokov predtým bola 
p. vychovávateľka Bobocká. Asistovali 
jej pani vychovávateľky Solomajerová 
a Jandová.

Odvahu ukázať, čo dokážu, našli 
tento rok títo odvážlivci: 

Karin Vajzerová, Dominika Szabová, 
Alexandra Petrášová, Veronika Jaro-
tová, Barbara Hladíková, Filip Žampár, 
Erika Vörösová, Simona Blahová, Soňa- 
Mária Antalová a Peter Vallo.

Prvé dve súťažiaci boli Karin Vajzne-
rová a  Dominika Szabová. Ich koníč-
kom je poézia a išlo im to dobre. pekné 

texty aj prednes svedčili o  tom, že to 
naozaj dokázali. 

Po nich rozozvučal múry klubovne 
Filip Žampár s hrou na fl aute. 

Po peknej hudbe a sólistovi Filipo-
vi prišlo na rad trochu smiechu v ho-
vorenom slove. Barbara Hladíková 
sa predviedla s príbehom o mŕtvom 
drevorubačovi.

SOŠ-ka má talent
Tanec aj tentokrát nechýbal 

v programe. Naša tanečníčka Veronika 
Jarotová zatancovala  heu s tieňmi – čo 
bolo mimoriadne zaujímavé.

No a potom mala vystúpiť naša akčná 
redaktorka Alexandra Petrášová. Chcela 
ukázať, že dokáže nielen pekne písať, 
ale aj spievať a  to rovno vlastnú tvor-
bu v angličtine. Alexandra Petrášová sa 

4
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Predveď, čo dokážeš
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však nemohla napokon zúčastniť tohto 
programu zo zdravotných dôvodov. 
A tak namiesto nej vystúpila na pódium 
ešte „predprváčka“ Soňa- Mária Antalo-
vá s hrou na harmonike.

Hudba kraľovala počas večera aj 
ďalej. Mohli sme si vypočuť Petra Valla 

66

– dlhoročného hráča na gitare, ktorý 
tento krát popri hre aj spieval. Spieval 
dve české pesničky a jedna z nich bola 
od obľúbenej skupiny Hex: „Zvestovať 
babu“.  Prvou skladbou ukázal čo doká-
že  - a tie dve už boli bonusové. Posled-
nú pieseň sme už spievali s ním.

Na záver pre naše potešenie a  pre 
potešenie našich žalúdkov vystúpili dve 
baby z krúžku varenia: Erika Vörösová – 
teda ja -  a Simona Blahová. Pani Martin-
cová  nám vybrala  chutný recept aj pre 
tento deň Cez projektor sme premietli 
postup pečenia  mňam koláča aj s recep-
tom a  potom sme ponúkali všetkých, 

ktorí s nami strávili pekný podvečer pri 
programe „Predveď, čo dokážeš“. A aby 
som na záver nezabudla – steny klubov-
ne boli vyzdobené krásnymi portrétmi 
takmer profesionálneho maliara Ľubka 
Hrašku – aj on takto predviedol, čo s ce-
ruzkou v ruke dokáže. 

Pre Sme OK Erika  Vörösová

SOŠ-ka má talent

iLUSTRáCIE: ľUBOMíR hRAšKO

Foto: archív VMV
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Sme OK ME v krasokorčuľovaní

Po pätnástich rokoch 
zavítala európska kraso-

korčuliarska elita opäť do Bratislavy. 
Hlavné mesto Slovenska od 27.– 31. 
januára hostilo  ISU majstrovstvá Eu-
rópy v krasokorčuľovaní 2016. Počas 
piatich dní čakal divákov na Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu jedinečný 

zážitok. O cenné kovy bojovali ženy, 
muži, tanečné páry i športové dvoji-
ce. Vyvrcholením bola tradičná gala 
exhibícia. A my sme boli pri tom...

Kde sú takmer všetci z  intráku? 
Mohol sa opýtať kde – kto v  tento 
deň, keď sa začínali majstrovstvá Eu-
rópy na bratislavskom zimáku. Celá 

88

N a b r ú s e n é …
korčule, parádne šaty , hudba a pirulety

tlupa zvedavých študentov usmer-
ňovaná partiou vychovávateľov si 
to namierila priamo na štadión, aby 
podporila slávnostné zahájenie tejto 
medzinárodnej akcie. Mnohí z  nás 
ho videli prvýkrát... čo vám poviem 
– bola to paráda a  ešte k  tomu nás 
čakal aj bonusový zážitok – osobné 

stretnutie so slovenskými pretekár-
mi – teda umelcami, ktorí za svoje 
vystúpenia zbierali ceny i  potlesk. 
Dopriali sme im ho naplno. Večer sa 
prehupol do tmy a nám sa veru ťažko 
odchádzalo späť na internát. Chcelo 
by to ešte chvíľu... no všetko krásne 
raz musí skončiť!

— r — 

Foto: archív VMV



Už týždeň pred odchodom sme mali 
akúsi stretávku v  škole, kde nám dali 
info čo, kedy, kde a ako... 

Autobusom sme si to zamierili 
smer Zuberec. Otázky v  očiach – 
„Bude tam sneh?, Bude sa na čom 
lyžovať a  sánkovať? Alebo pôjde 
o zablatenú turistiku?“ Prvá zastávka 
Trenčín – naložili sme jednu spolu-
žiačku a pokračovali v ceste. 

V hoteli s Zuberci nás už čakali. Vyba-
lili sme to najnutnejšie a šup spoznávať 
krajinu. Predstavte si – aj sneh tu bol!

Po prechádzke späť do hotela na 
izby a do kúpeľne sa umyť a hneď 

na večeru – taký bol ďalší pokyn.
Po večeri sme mali na privítanie 

diskotéku a po nej sme sa už de-
fi nitívne pobrali do postele – spať!

Na druhý deň sme sa sánkovali, 
lyžovali a  niektorí boli na turistike.

Každý deň sme čosi zažili a vide-
li – boli sme aj v  aquaparku, veru 
aj karneval sme si pripravili. Ako by 
to bolo aj bez pravidelných diskoték 
a zábavných večerov. 

Po záverečnom balení sme ešte 
urobili pár foto a  pobrali sa domov. 
´Tak zas o rok dovidenia na snehu!

Pre Sme OK spracovala Erika Ármai

Ako sa ti páčilo na lyžiarskom?

Simonka: Veľmi sa mi páčilo. Tešila 
som sa a vyšlo to. Páčilo sa mi pros-
tredie, aj program.

Lucka: Bolo výborne, veľa srandy 
a bolo veľa turistiky a pekný penzión.

Aké tam boli masky?

Simonka: Karneval bol fakt skvelý.  
Zahviezdil gepard, Martinka z Turca, 
mimoň, VBI, dalmatínec...

Lucka: Páčila sa mi mačka, benát-
ska maska, mimon, ,námorník, Mar-
tinka z Turca, leopard, indián

Aké ste mali počasie?

Simonka: Vôbec nám tam nesnežilo, 
až posledný večer začalo poriadne snežiť. 

Lucka: Keď sme došli pršalo,  na 
druhý deň a  na ďalší bolo pekne sl-
nečno a ďalší deň zase pršalo, ale keď 
sme odchádzali bola už zas pekne za-
snežená okolitá krajina.

Koľko bolo zlomenín?

Simonka: Nebola žiadna zlomeni-
na (našťastie) 

Lucia: Zlomeniny neboli, boli tam 
len dva malé nepatrné a úrazy.

Už týždeň pred odchodom sme mali 
akúsi stretávku v  škole, kde nám dali 
info čo, kedy, kde a ako... 

Autobusom sme si to zamierili 
smer Zuberec. Otázky v  očiach – 
„Bude tam sneh?, Bude sa na čom 
lyžovať a  sánkovať? Alebo pôjde 
o zablatenú turistiku?“ Prvá zastávka 

na večeru – taký bol ďalší pokyn.
Po večeri sme mali na privítanie 

diskotéku a po nej sme sa už de-
fi nitívne pobrali do postele – spať!

Na druhý deň sme sa sánkovali, 
lyžovali a  niektorí boli na turistike.

Každý deň sme čosi zažili a vide-
li – boli sme aj v  aquaparku, veru 

Medzi snehovým
i vlo

čka
m
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Spoveď 
Lucky Henčekovej 

a Simonky Bláhovej

11
Zuberec 2016, 
Foto: Silvia Kupková
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Sme OK

Koľkí ste bývali na izbe?

Simonka: Na izbe nás bývalo 7 ľudí 
Lucka: Na izbe nás bývalo hocikoľ-

ko po  4, po  6...

Čo sa ti najviac páčilo na lyžiarskom?

Simonka: Najviac sa mi páčilo, že sme 
sa išli dvakrát kúpať do aquaparku. Po-
sledný deň sme mali karneval, na kto-
rom sa vyhodnotil celý  lyžiarsky výcvik.

Lucka: Najviac sa mi páčil výlet do 
skanzenu, aquapark, páčil sa mi kar-
neval a  večerná diskotéka.

Vrátila by si sa na lyžiarsky opäť?

Simonka: Jasne že áno, už som tam 
teraz bola druhý krát!

Lucka: Na lyžiarsky nie, ale do  pen-
ziónu áno, ale aj kvôli peknej krajine.

Lyžovali ste sa, alebo ste sa aj 
sánkovali?

Simonka: Ja som sa len sánkovala.
Lucia: Niektorí sa lyžovali, niek-

torí sánkovali,  ako kto mohol, ale ja 
osobne som chodievala na turistiku, 
lebo som spadla a tak sa inak nedalo.

Koľko hodín vám trvala cesta?

Simonka a Lucka: Cestovali sme tam 
6 hodín a aj späť. Stálo to však za to!

Pre Sme OK spracovala Erika Ármai

Frederyk: „Dobrá sánkovačka, krás-
na príroda a výlet do Aquaparku – až 
dvakrát – teda ly žiarsky bol super.“

Rebeka: „Ja som na lyžiarsky ani ísť 
nemala. Ale bolo tu super. Aquapark 
2x za seboz, 2 l vody v pľúcach, sán-
kovanie, lyžovanie a môj tuleň bol 
úplne fantastický!  Páčilo sa mi aj zor-
ganizovanie karnevalu – zvládla som 
ho ako naozajstný vlk.“

Lulu: „Prvýkrát som bola lyžovať. 
Pri lyžovaní som spadla a doplatili na 
to moje ruky a nohy. Beriem to špor-
tovo. Aj napriek tomu bolo výborne. 
Veľmi sa mi páčil penzión, výlety, túry 
a odpočinku toľko, koľko som potre-
bovala. Bolo super. Ešte si pobyt v za-
sneženej krajine predĺžim cez prázd-
niny vo Vysokých Tatrách u babky.“

Bibuš: „Bolo super, išli by sme zas. Dík.“
Natálka a Jurko: „Na lyžiarskom 

bolo dobre, 
Mali sme 
pekný pen-
zión a dob-
ré jedlo. 
Lyžovanie 
bolo dobré, 
len škoda, 
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že ma nezobrali na sedačku Ďakuje-
me pánom učiteľom za pekný pobyt, 
aspoň sme si oddýchli od školy!“ 

Noro, imro, Kiko: izba č. 22: „Mali 
sme vždy naj...krajšiu izbu (krásnu, čis-
tú a útulnú.) Bolo fajn, lyžovanie bolo 
super. Išli by sme aj nabudúce! Aj tak 
sme mali krajšiu izbu ako zdravotné.“

Juraj 2: „Páčili sa mi aktivity, ktoré 
sme vykonávali. Strava bola skvelá, 
hlavne raňajky. Nebol dôvod neísť, 
veď to bolo v podstate legálne bli-
covanie. Spolubývajúci boli hrozní, 
okrem dvoch výnimiek.“

PS: „Bolo fajn, zažili sme veľa toho, 
videli a nesiem si domov modriny a 
zážitky. Videla som kozičky, chránenú 
veveričku, hobita, veľrybu, morskú 
príšeru... proste super... celé telo ma 
bolí... jupíííí. Nedostatky nie sú...“

Heslo karnevalu: „Otoč sa o 360 
stupňov.“ Vý-
rok turistickej 
vychádzky: 
„Rád by som 
vedel, ako 
sa volá pani 
Edlingerová 
priezviskom.“

12

Nazory... názory... názory
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• ZUBEREC 2016
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Karneval 2016 Aby SME nezabudli na tradície

FOTOREPORTÁŽ 
Z MIESTA ČINU

KAŽDÝ ROK 
PRIBÚDA 
VIAC MASIEK
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Sme OKObčianske združenie Bez bariér

1918

Za všetkých žiakov aspoň malý prejav vďačnosti:
Na úvod by som sa chcel poďakovať pani riaditeľke školy p. Mgr. Jane Chro-

míkovej za prijatie do tejto školy a do internátu. Ako aj vychovávateľom, ktorí 
sú super. Veľmi si to vážim a najmä túto novú izbu, čo som dostal tento škol-
ský rok. Ešte raz úprimná vďaka za to, čo pre mňa robíte.  Ďakujem. Veľmi 
pekne by som sa chcel poďakovať aj tým, ktorí mi schválili z  Občianskeho 
združenia Bez bariér 100.- €. Ďakujem za túto pomoc a nesmierne si ju vá-
žim. Peniaze boli použité na kúpu oblečenia a potrieb. Z môjho invalidného 
dôchodku by som si to len ťažko mohol kúpiť. Občianske združenie už takto 
pomohlo mnohým znevýhodneným žiakom a prispelo k  ich začleneniu do 
života medzi ľudí, kde sme si všetci rovní. Taktiež ďakujem zakladateľom toh-
to združenia. Neviem, či by som si vedel bez Vás poradiť, keďže mám veľmi 
nízky invalidný dôchodok. Vaša pomoc je neoceniteľná a ničím nenahraditeľ-
ná. Treba si navzájom pomáhať, lebo nielen v núdzi spoznáš priateľa. Treba 
si priateľstvo vážiť, pretože priatelia sa snažia urobiť 
všetko, aby sme boli šťastní a nič nám nechýbalo.

Ešte raz chcem teda veľmi poďakovať všetkým, 
čo mi pomohli a pomáhajú. 

Pre Sme OK Milan Kamaráš
   

…aby nám nič nechýbalo

OBČIANSKE ZDRUŽENIE BEZ BARIÉR pomáha likvidovať rôzne bariéry na 
našej škole už niekoľko rokov. Veľa žiakov už našlo v ňom konkrétnu pomoc. Nie 
je to bezmenný subjekt, ale tvoria ho ľudia, ktorí majú srdce pre druhých a ve-
nujú práci pre toto združenie nie málo svojho voľného času.  Bližšie informácie o 
občianskom združenbí sú dostupné na stránke školy.

Finančné prostriedky Občianskeho združenia „Bez bariér“ boli a sú použité na:
• modernizáciu vzdelávania 
• skvalitnenie zdravotno-rehabilitačných služieb poskytovaných v zaria-

dení
• poskytovanie sociálnych výpomocí jednotlivcom - študentom
• poskytovanie výpomocí vyplývajúcich z požiadaviek zdravotného stavu
• odborné a poznávacie exkurzie
• fi nančné zabezpečenie študentských súťaží( JUVYR, ZENIT, medzinárod-

ný veľtrh Cvičných fi riem, výstava Hodiny a klenoty ... atď.)
• oceňovanie úspešných študentov
• kultúrne a spoločenské podujatia
• náučné, vzdelávacie a kultúrne aktivity žiakov na internáte SOŠ
• úhrada nákladov na tlač internátneho časopisu „SME OK“
• dotovanie lyžiarskych kurzov a kurzov na ochranu zdravia a prírody

si priateľstvo vážiť, pretože priatelia sa snažia urobiť 
všetko, aby sme boli šťastní a nič nám nechýbalo.

Ešte raz chcem teda veľmi poďakovať všetkým, 

…aby nám nič nechýbalo

…aby nám nič nechýbalo

…aby nám nič nechýbalo
Ďakujeme, že i Vy patríte medzi rodičov, zamestnancov IPR a pria-
teľov našej školy, ktorým nie sú ľahostajné podmienky vzdelávania 
a že i Vy ste touto formou – Vašim fi nančným príspevkom – prispeli 
k ich skvalitneniu.
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Ako v rozprávke

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi 
horami a siedmimi dolinami (och, 
prepáčte, vlastne to bolo na štvr-
tom poschodí v klubovni) sa každý 
rok rozprestieralo kráľovstvo pestro-
farebných pyžám. Legenda hovorí, 
že tomuto kráľovstvu na štvrtom 
poschodí múdro, obetavo a láskavo 
vládli tri vznešené kráľovné — Joze-
fína, Katarína a Ivona. 

Každá z týchto kráľovien bola nie-
čím výnimočná a na prvý pohľad od-
lišná od tej druhej. Na druhej strane 
ak by sa ale našiel človek, ktorého 
by zaujímalo, čo tieto tri vznešené 
spravodlivé kráľovny naopak spojilo, 
ani jeho zvedavá otázka by nezosta-
la nezodpovedaná. Každý poddaný 

v  kráľovstve pestrofarebných pyžám 
totiž vedel, že tieto tri ušľachtilé by-
tosti spojilo práve čaro lásky ku kni-
hám. A preto sa niet čo čudovať, že sa 
v ich kráľovstve konala slávnosť zvaná 
“KRÁĽOVSKÉ ČÍTANIE”. Na túto veľko-
lepú slávnosť sa totiž zbehli princezné, lepú slávnosť sa totiž zbehli princezné, 
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Tajomstvo kráľovstva  pestrofarebných pyžám
kráľovné a šľachtičné zo všakovakých 
kútov sveta (izieb a poschodí). 

A že to bola veľkolepá slávnosť, 
kráľovná Katarína totiž vlastnoručne 
spolu so svojimi poddanými pripravila 
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Ako v rozprávke

veľkolepú hostinu a kráľovná Ivona 
spolu s kráľovnou Jozefínou pripravi-
li kráľovské karimatky a hry spojené 
s knihami. Táto slávnosť bola  výni-
močná. Asi sa ma teraz horlivo pýtate, 
prečo — a ja vám to teraz s radosťou 
rozpoviem. Nuž preto, že tento rok 
bol vydaný kráľovský rozkaz, že kaž-
dý šľachtic, šľachtičná, princezná či 
princ, alebo poddaný, musí prísť na 

túto veľkolepú slávnosť v pyžame a 
so svojou obľúbenou knižkou v ruke. 
Podľa tohto rozkazu bol ďalej dotyčný 
šľachtic… povinný zo svojej obľúbe-
nej knižky prečítať pár riadkov, alebo 
o nej aspoň niečo povedať. 

Toto však nebola jediná kráľovská 
novota, ktorá sa tento rok v kráľovstve 
pestrofarebných pyžám pritrafi la. 
Ďalšou príjemnou novotou bol fakt, 
že tentoraz na túto honosnú sláv-
nosť zavítali aj princovia z ďalekého 

prvého a druhého poschodia a pocti-
li nás svojou prítomnosťou. 

Ďalšou, ale zďaleka ešte nie 
poslednou novotou bol fakt, že 
sa všetky kráľovné kráľovstva 
pestrofarebných pyžám rozhodli, že 
svoju veľkolepú slávnosť premenujú 
na čítanie v pyžame. Poslednou 
novotou a zároveň zlatým klincom 
večera bol však fakt, že sa kráľovná 
Ivona, kráľovná Katarína a kráľovná 
Jozefína rozhodli, že svojich podda-
ných a vážených hostí oboznámia 
nielen s Hitchcockovým fi lmovým 

hororom Vtáky, ale aj s jeho knižnou 
predlohou. Výsledkom tohto kráľov-
ského rozhodnutia boli miestami zá-
chvaty hurónskeho smiechu a miesta-
mi strach, ktorý v niektorých našich 
šľachticoch zapríčinil také veľké obavy 
z operených priateľov, že sa podvedo-
me báli každého holuba na streche. 

Ale nemajte obavy! Vtáčia hystéria 
v kráľovstve pestrofarebných pyžám 
už dávno pominula a všetci žijeme 
šťastne až dodnes. Ak máte však o 
tom pochybnosti, môžete nás pros-
te kedykoľvek navštíviť. Na cestu do 
nášho kráľovstva potrebujete totiž len 
pyžamo a dobrú knihu, tak neváhajte, 
fantázii sa predsa medze nekladú.

Lexi Petrášová

veľkolepú hostinu a kráľovná Ivona 
túto veľkolepú slávnosť v pyžame a 
so svojou obľúbenou knižkou v ruke. 
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Vyhrali sme prvé miestoPro Slavis

Žilina zas ožila džavotom, hudbou, 
či múdrymi slovami hostí. Už po 17-
ty krát ...  na radnici začalo slávnostné 
vyhodnotenie celoslovenskej súťaže 
PRO SLAVIS 2015. Pre toho, kto ne-
vie, PRO SLAVIS je celoštátna súťaž 
triednych a  školských časopisov ma-
terských škôl, základných škôl, špe-
ciálnych škôl a  školských zariadení, 
stredných škôl a  zahraničných škôl 
s  vyučovacím jazykom slovenským 
a nesie názov odvodený od význam-
ného historického dokumentu, kto-
rým bolo Slovákom udelené určité 
privilégium, ktoré udelil kráľ Ľudovít I. 
pri návšteve Žiliny r. 1381. Podľa privi-
légia mali polovicu mestskej rady tvo-
riť nemeckí a polovicu slovenskí meš-
ťania s rovnakými právami. Udelil ho 
po sťažnosti Slovákov, ktorí tvrdili, že 
toto dávnejšie pravidlo mesta nemec-
kí mešťania odmietajú dodržiavať. 

Na radnicu 
prišli peda-
gógovia, žiaci a  štu-
denti z  celého Slovenska. 
Prišli nasať atmosféru a  prevziať oce-
nenie za svoju snahu a prácu, za ktorú 
by sa nemuseli hanbiť ani profesionál-
ni novinári. Medzi nim sme boli aj my 
– šéfredaktor Fero Hrnko a  zástupca 
šéfredaktora Lexi Petrášová. Slávnost-
né vyhlásenie výsledkov začalo prí-
hovorom p. riaditeľky Domu Matice 
slovenskej v Žiline Ing. Kataríny Kalan-
kovej. Po príhovore nasledoval hudob-
ný program žiakov ZUŠ Ľ. Árvaya zo 
Žiliny, recitátorky Anny Dubovcovej 
z Turčianskych Teplíc, mnohonásobnej 

víťazky súťaže Vansovej Lomnič-
ka  a potom pani moderátorka a záro-
veň predsedníčka odbornej komisie 
Mgr. Mária Striššová privítala hostí, zá-
stupcov Matice slovenskej, zástupcov 
samosprávy a štátnej správy.  

Do súťaže sa zapojilo takmer 100 
škôl a  300 kusov časopisov. Porota 
mala veru čo robiť. Nie všetci mohli 
byť ocenení – ale my sme boli! A nie 
hocijako. Získali sme PRVÉ MIESTO! 
Sme teda najlepší na Slovensku v na-
šej kategórii! Aj keď sa hovorí, že nie je 
dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa – pre 
nás je dôležité, že sme vyhrali. Je to 
však zároveň aj záväzok pre celú re-
dakčnú radu, aby sme nepoľavili a aby 
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z Turčianskych Teplíc, mnohonásobnej dakčnú radu, aby sme nepoľavili a aby 

2424
Názov nesie podľa privilégia Slovákov

prišli peda-
gógovia, žiaci a  štu-
denti z  celého Slovenska. 

sme Sme OK ťahali ďalej. Tento rok 
boli udelené aj niektoré nové ceny: 
Cena primátora mesta, Cena Matice 
slovenskej, Cena DMS, Cena MO MS, 
Cena predsedu ŹSK, Cena riaditeľky 
DMS, Cena predsedu MS. Zo zasla-
ných časopisov do súťaže PRO SLAVIS 
bola usporiadaná výstava v  priesto-
roch Domu Matice slovenskej v Žiline 
– a  tam sa hrdo vypína aj naše Sme 
OK! Výstava bude otvorená počas pra-
covných dní od 30. novembra 2015 
do 11. Decembra 2015 v čase od 10.00 
h do 15.00 h. Ak pôjdete okolo, neza-
budnite sem zablúdiť – či už cielene, 
alebo iba náhodou – stojí to za to!
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Kvíz Cudzie slová sme tentokrát prepojili so Svetovým dňom vody. S pri-
búdajúcim vekom by sa patrilo rozšíriť si slovnú zásobu. Pomohli nám k tomu 
pani vychovávateľky Solomajerová, Bobocká a Jandová. Klubovňa sa naplnila 
žiakmi, ktorí spájali pojmy s obrázkami a obrázky s pojmami. V druhom kole 
sme točili slovo AQUA v rôznych významoch: aquapark, aquadukt, bonaqua, 
aquaaerobik, aquabely. Tí šikovnejší dostali za odmenu – ako inak – vodu. O 
bohatstne minerálnych prameňov na Slovensku svedčila výstavka všetkých 
druhov našich minerálok.

AQUAKVÍZ



28 29

Ako introvert dávam väčšiu prednosť samote. Prečo? Pretože si v nej dobíjam 
baterky ktoré sa mi v spoločnosti vybíjajú. Mám rada spoločnosť ale iba na urči-
tý čas a s určitými ľuďmi. Samota mi pomáha utriediť si myšlienky, vnoriť sa do 
svojho vnútorného pokoja kedy nemusím venovať pozornosť nikomu inému. 
No dlhodobá samota mi neprospieva - potom na mňa prídu chmúry a smútok, keď ne-
mám s kým zdieľať svoje myšlienky a zážitky... Keď sa nemám s kým zasmiať alebo mi 
chýba niekoho odlišný uhoľ pohľadu na moje starosti ktorý by odľahčil moje bremeno. 
Nie nadarmo sa hovorí: ,,zdieľaná starosť je polovičná, zdieľaná radosť dvojnásobná!“
A keďže ako človek som tvor spoločenský, tak aj ja vystúpim z ulity len čo si nabijem 
batériu a hor sa do spoločnosti! (smile) (Ale iba na chvíľu, aby som si potom zasa 
mohla užiť moju samotu) 

Miroslava Jánošíková 

Ako vnímajú rozdiel medzi samo-
tou a spoločnosťou iní ľudia? Opýtala 
som sa na internáte a v uliciach mesta.

Som rád spoločnosti, pretože je 
tam väčšia sranda ako keď som sám.

Braňči, 22. Považská Bystrica  

Spoločnosť, preto lebo nechcem 
byť sám. Milan, 30, Lukov

Za kamarátov by som aj život polo-
žil, neviem a nechcem byť sám! Janči 16

Keď mám zlú spoločnosť, tak som 
radšej sám. Dominik 23. Pružina

Mám radšej samotu.  Som zo spo-
ločnosti ohučaný. Z  času na čas je 
dobrá aj spoločnosť, ale nie často 
a  stále. Je však pravda, že ani sám 
by som nedokázal byť stále.  Tak pár 
dní... keď však niečo robím, niečomu 
sa venujem, niečo tvorím – vtedy do-
kážem byť sám aj viac dní. Juraj 49 Bratislava

Vyhýbam sa spoločnosti, bolí ma 
z  ľudí hlava, najradšej mám svoj do-
máci kútik a  knihu v  ruke. Volajú ma 
domased – ale ja som tak fakt šťastná. 
Keď mám nejaký čas priestor pre sa-
motu a ticho, dokážem byť aj k ľuďom 
milšia a otvorenejšia. Petra 20 Bratislava

Som autista  a  mám akýsi strach 
z  ľudí – no keď musím, tak musím... 
človek predsa nežije len sám na sve-
te a je tisíc situácií, kedy je potrebné, 

nutné byť v  kon-
takte s  ľuďmi. 
Zvládnem to, ale 
potom si zas do-
bíjam baterky  bez 
ľudí – sluchátka 
mobil s  dobou 
hudbou to istia! 
Peter 24 Bratislava 

Podľa nálady nie-
kedy som rada sama 
niekedy medzi lud-
mi. Martina 36 Bratislava

Ja osobne mám radšej samotu, 
z  toho dôvodu, že niekedy nemám 
náladu počúvať sprosté reči druhých.  

Sára 17 Banská Bystrica

 N a  ro v i n u  h e m i s fé r y

Samota, či spoločnosť?
Na rovinu hemisféry

28
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Na rovinu hemisférySamota, či spoločnosť?

Každý jeden z  nás sa počas svojho 
života mení a  teda sa nám menia aj 
naše zvyky, vlastnosti a  to čo máme 
najradšej.

Niekto má rád samotu, iný zasa milu-
je okolo seba pozornosť druhých ľudí. 
Samotná samota môže byť pre niekoho 
takým menším únikom z uponáhľané-
ho sveta, ale aj malým lekárom. Preto-
že niektorí ľudia pri tom, ako sú sami, 
si usporadúvajú myšlienky a  snažia sa 
vypnúť. Takéto niečo robia, keď potre-
bujú na chvíľu zabudnúť na prácu, školu 
a každodenné povinnosti, alebo vtedy, 
keď ich život priviedol k tomu, že samo-
ta je stokrát lepšia ako spoločnosť.

Priznám sa vám, ja som tiež skôr 
samotár ako ten kto vyhľadáva spo-
ločnosť. K  tomu som sa dostala tiež 
tak, že mi život ukázal, že je lepšie byť 
sám ako v dave, kde vás nikto nechce. 
Toto som sa naučila už ako malé dieťa 
a potom to išlo samo! Keď som niekde 
bola, nebola som z tých, čo na seba pú-
tajú pozornosť, ale skôr ten tip človeka 
čo sa radšej drží v  úzadí. Som proste 
ako tichá voda, ktorá brehy myje, lebo 
väčšinou tí, ktorí si veľmi vyskakovali 
a ukazovali sa, tak tí už dávno padli, ale 
sa nezdvihli. Je možné, že ja som mož-
no tiež padla, teda nie možno, ale ur-
čite, ale postavila som sa a tichúčko si 

idem svojou cestou. Ale aby som moh-
la ísť po svojom, tak som sa naučila byť 
sama.  Sama samota má svoje čaro. 
Nikto vám nehovorí do toho čo a ako 
by ste mali robiť, nikto vás neláka na 
veci o ktorých viete, že by ste nemali za 
žiadných okolností robiť, lebo vám to 
môže zničiť zdravie... Takto by som tu 
mohla pokračovať ďalej o negatívnych 
veciach ale byť sám je niekedy dobré aj 
pre telo, aj pre dušu!  

Pýtate sa prečo je to dobré? Pre telo 
je to preto dobré, že sa môžete vyhnúť 
veciam, ktoré by vám mohli doničiť 
zdravie,  pre tých, ktorí majú problé-
my s bolesťou hlavy je niekedy lepšie  
byť v tichu a po tme ako brať chémiu. 
Pri tejto mojej hláške ste sa možno 
pobavili, že byť v  tichu, ale áno, je to 
čistá pravda. Ticho lieči! A  ticho sa da 
dosiahnúť len tým, že minimalizujete 
okolo seba ľudí na minimum, alebo ich 
okolo seba nebudete mať vôbec =)

Som tvor spoločenský a nechcem byť 
sám – neviem a nechcem! Janíček 19 r, Košice

Keď som niekoľko dní obklopená 
ľuďmi, cítim, že už dosť! Utečiem do 

ticha izby, lesa., či pria-
mo do svojej postele. 
Inak mám ľudí rada, ale 
nie stále a rovnako, keby 
som bola stále sama, asi 
by som sa cítila osamelá. 
Valika 29 , Popradr.

Partia – to je to, čo mi 
dáva šťavu žiť! Dusím 
sa sám doma a  utekám 
niečo vymyslieť a  pod-
niknúť. Rado 16 r. Prešov

 V  posledných dňoch som prežila 
sklamanie a  preto chcem byť sama. 
Nechcem nikoho vidieť a  už vôbec 

nie konkrétneho človeka. Verím, že 
keď sa z  toho dostanem, zas vyle-
ziem medzi baby a chalanov. Petra, 15 r.

Podľa nálady – nerozmýšľam, či 
tak, alebo tak, ale robím čo chcem 
a na čo mám chuť. Šaňo, 16 r.

Ako vidíte milí čitatelia, sme z rôz-
neho cesta – jeden chce spoločnosť, 
iní ju nechce, jeden miluje oboje, iní 
dáva prednosť jednému, ale zvlád-
ne aj tú druhú situáciu. A  ako je to 
s vami? Na to si už odpovedzte každý 
sám.

Pre Sme OK redakčne pripravila 
Miroslava Jánošíková

3131

Inakosť človeka
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MDŽSamota, či spoločnosť?

Sviatok žien si všimli aj naši chlapci 
na internáte. Kúsok voľného času ve-
novali tvorbe kvetinky, ktorá žiadnej 
žene nezvädne. Každý jej lupienok 
priniesol úprimné blahoželanie všet-
kým „internátnym ženám“. Takto sa 
teda pochlapili naši spolužiaci na III. 
poschodí – ale ako inak – aj tento krát 
to mala v rukách žena – pani vycho-
vávateľka Kupková, ktorá túto akciu 
so žiakmi pripravila. 

 A čo nám – ženám – chlapi – želali? 
Nech sa vám darí, majte šťastie 

v živote, veľa lásky od najbližších!
Veľa úspechov! 
Všetko naj k MDŽ!
Prajeme vám, aby ste boli každým 

dňom krajšie!
Veľa lásky, zdravia a šťastia!

3333

Kvietok, ktorý nezvädne

Žena
Po láske túži
kytici ruží,
po nežnom slove
a teple v dome

Tak isto je to veľmi dobré na psychi-
ku, lebo sa vám prefi ltrujú myšlienky, 
tak aby ste tam mali iba tie pozitívne. 
Tento stav sa podľa mojich skúseností 
dosiahne vtedy, keď si dáte vašu obľú-
benú hudbu do uší. Či sa to niekomu 
páčí, či nie, ale áno - na plné pecky, aby 
ste nič iné nevnímali iba hudbu. Ešte je 
dobré odísť niekam, kde nikoho nepo-
znáte, alebo ísť so svojím psom mimo 
ľudí alebo kráčať len tak iba sám.

Možno sa niekomu zdá, že v posled-
nej dobe nie som sama, ale ja za to 
nemôžem, že u nás je vždy plno... a že 
tam vôbec nie je ticho a hlavne kľud. To 
vznikne vtedy, keď spojíte niekoho ako 
som ja s pubertálne zmyšľajúcimi ľuď-
mi, ktorí ešte nemajú jasno v tom, čo 

vlastne chcú. Ale toto ide mimo mňa! 
Keď už dôjde na to, že potrebujem ni-
kým a ničím nerušený kľud, tak na dve-
re dám papierik: „Nerušiť, pracujem!“ 
Vtedy je každému jasné, že pracujem, 
ale hlavne, že potrebujem kľud. V  ta-
kých situáciách mám aj hudbu puste-
nú a tak ani nepočujem klopkanie na 
dvere. Takéto chvíle pomáhajú vtedy, 
keď už toho mám strašne veľa a hlavne 
plné zuby všetkého. No hlavne z toho, 
že som ohučaná zo školy. Nie, nebojte 
sa, nie z profesorov, ale z jedného spo-
lužiaka, ktorý o  ničom inom nebásni 
iba o vlakoch, či je hodina, či nie. A po-
tom sa každý čuduje, že častejšie mám 
chvíle, kedy potrebujem byť sama. Ale-
bo byť v spoločnosti ľudí, ktorí ma poz-
najú a keď už vidia, že toho mám dosť, 
tak nemajú zbytočné otázky, ale sa 
snažia ma prehodiť na iné myšlienky, 
aby som „to“ už neposlala kade ľahšie.

Ako vidíte, každý sme iný. Každý má 
rád iné veci, niekto samotu iný spoloč-
nosť. A aj dôvody máme každý iné.

Pre Sme OK Jánošíková Miroslava
Ilustrácie: Anna Mária Škarová
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Parádny sviatok za sebou máš, 
už sladkých 18 rokov život spo-
znávaš. Život ti dal, čo posiaľ dať 
ti mal, niekto ťa potešil, niekto aj 
sklamal. Tak to veru chodí, keď 
rokmi sa človek borí. 

Je to bez dvoch 
za dvadsať…

Ako ruža pod slnkom kvitne, 
tak nech tvoj život rozkvitne. 

Nech Ti šťastie s  láskou svieti, 
nech Ti žičí osud Tvoj, nech máš po 
čom srdce túži a vyhráš dobrý boj. 

Pevné zdravie, veľa lásky, 
spokojnosť a  pohodu, šťastný 
život bez starostí a vždy dobrú 
náladu. 

No keď problém a ťažkosť ťa 
pritlačí, spomeň si, že nie každý 
sa na teba mračí. Tlupa zdat-
ných redaktorov ťa chce dnes 
potešiť, aby tvoje umelecké 
črevo neprestalo tvoriť. Sme OK 
je tvoja radosť, rozdávaj jej na 
jeho stránkach dosť  

Všetko najlepšie k naro de-
ninám od kolegov redaktorov 

Sme OK

V rámci hodín Aplikovanej ekonó-
mie v spolupráci s učiteľkou Ing. Evou 
Bistákovou žiaci II.VS sa rozhodli pre-
vádzkovať Školský bufet, ktorý je vám 
k dispozícii každý deň v týždni počas 
veľkej prestávky vo vestibule školy.

Príďte tešíme sa na vašu návštevu!
Mária Mieresová

Firma – Školský bufet



3736

Rozhovor

Ako sa ti páčil program stužkovej?

Braňo Lapčík: Myslím, že program 
bol dobrý. Cvičili sme ho tak dva 
mesiace, ale pripravovali sme sa už 
minulý školský rok. Hlavným orga-
nizátorom, scenáristom aj režisérom 
bola Saška Vanyová. Pomáhala nám 
aj Katka Tóthová. 

Ako dlho a intenzívne ste 
nacvi čovali?

Braňo: Ako som povedal takmer 
dva mesiace každý druhý týždeň. 
Vždy sme sa stretli na pár hodín do 
pol piatej. Posledný týždeň sme na-
cvičovali každý deň.

Vedel si koho budete imitovať?

Braňo: Imitovanie bolo dopredu 
pripravené. Nápad to bol Katkin. Spo-
lu sme sa dohodli, že imitovať bude 
Michal Rehák – jemu to išlo najlepšie, 
lebo vždy niekoho imituje.

Tušil si, alebo si očakávali, že tých 
všetkých profesorov a  majstrov 
bude imitovať len Michal Rehák?

Braňo: Možno sme mohli skúsiť aj 
niekoho iného, ale on bol fakt najlep-
ší. Ostatní sme však spolu tvorili tex-
ty, ale on ich predviedol naostro.

Prečo Michal Cesnak a Marek Lut-
ty a Marián Chreno nemali nejakú 
scénku?

Braňo: Michal a  Marek nechceli 
vystupovať v  scénkach, ani vôbec 
sa nechceli zapojiť do programu, tak 
sme sa dohodli, že budú robiť čašní-
kov. To im sadlo. 

Aký si mal pocit z celej stužkovej?

Braňo: Dobrý pocit, aj keď som mal 
trému, ako dopadnú scénky, lebo 

sme neboli celkom zohraní. Museli 
sme aj trochu improvizovať. Ale na-
koniec všetko dopadlo super. 

Máš trému na blížiacu sa maturitu?

Braňo: Áno, mám. Bojím sa hlavne 
toho, aby ma pustila ďalej p. Styano-
vá z Aj.

Čo si myslíš o  tom, ako dopadneš 
na maturite?

Braňo: Ak to nedám na prvý raz, 
tak na druhý dúfam, že to vyjde. Ke-
ďže mám teraz viac problémov a nie 
vždy sa dokážem na učenie sústrediť, 
ťažšie sa mi učí.

Vedeli ste, alebo ste chceli, aby 
Alexandra Vanyová všetko s  Kat-
kou Tóthovou zorganizovali?

Braňo: Áno, ale snažili sme sa zapo-
jiť všetci, no nie vždy všetko bolo tak, 
ako sme si predstavovali. Ale to je už 
vždy pri originálnej stužkovej. Majo 
vybavil perfektné šerpy, stužky, ale ani 
ostatní sme nezaháľali. Spolu sme na-
príklad vymýšľali aj prezývky žiakov.

Vy ste si mohli vybrať aké jedlá 
budú, alebo to nariadila triedna?

Braňo: Jedlá sme vyberali sami po 
dohode s  p. Cibuľkovou, vedúcou ku-
chyne. A mimochodom chutili výborne!

Vy ste chceli, aby tie zavesené ba-
lóny boli tak nízko?

Braňo: Nie, ale nakoniec sa to poda-
rilo takto. Nezohnali sme rebrík a naša 
výška nesiaha po strop jedálne. 

V  mene redakcie Sme OK ďakujem 
za rozhovor a prajem ti veľa krásnych 
chvíľ v škole a šťastnú ruku pri losovaní 
otázok pri maturite., aby si to dal!

Pre Sme OK sa rozprávala
Erika Vörösová

zaSTUŽKOVAní  maturanti
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Kvíz

Sme OK má už svoju históriu
Je len málo ľudí, ktorí 

neradi súťažia –  svedčí 
o tom aj celý balík zábav-
ných súťaží v TV a v rozhlase. Inak tomu 
nie je ani v našom intráku. Kvízy patria 
všeobecne medzi TOP programy. Radi 
súťažíme celoplošne, ale občas máme 
strach ocitnúť sa v družstve. Tento krát  
to nebolo potrebné... Každý kto prišiel, 
bol zaradený do skupiny – celé obecen-
stvo sa zmenilo na súťažiacich. 

Kvíz Milujem Slovensko bol zame-
raný na to, aby sme  zistili, ako pozná-
me našu domovinu. Pripravovala ho 
p. vychovávateľka Silvia Kupková. Zišli 
sme sa v  slnečný aprílový podvečer 
v peknom počte na I. poschodí v spo-
ločenskej. Zaznel hlasový pokyn: „Daj-
te sa do štyroch skupín!“

Milujem 
Slovensko

VÝSTAVA  ÚSPECHOV 
SME OK 
V NAŠEJ 

KLUBOVNI
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Kvíz

Skupina 1 bola v  zložení: Simona 
Bláhová, Erika Ármai, Milan Kama-
ráš, Ľubomír Hraško.

Skupina 2: František Hrnko, Katarí-
na Malá, Alexandra Petrášová, Kris-
tína Hajtmánková

Trojku sa stali: Marcel Jánoš, Stano 
Drinka a Róbert Koudelníček.

Na záver štvorku vytvo-
rili: Denisa Gogová, Patrik 
Váha, Lukáš Mihalovič 
a Dominik Janúch.

Takýto bol pokyn na 
rozdelenie, ale vzhľadom 
na to, že medzitým sme sa 
v  počte nafúkli, tak pani 
vychovávateľka pridala 
ešte dve skupiny: č. 5 – 

Filip Žampár, Peter Kmotorka, Adam 
Hegyi

a  šestku uzatvorili: Marek Lutty, 
Suzan Nakechbandi, Noro Špalek 
a Katka Tóthová.

Súťažili sme, tipovali, hádali, ale 
občas sme odpoveď aj vedeli – teda 
skutočne občas – akosi sa ukázalo, 

že tie medzery v  poznaní 
domoviny sú fakt veľké! Po-
pri slovným otázkam boli aj 
obrazové a zvukové ukážky. 
Mali sme  možnosť preuká-
zať vedomosti o  jednotli-
vých slovenských mestách, 
o  známych osobnostiach 
v  obraze a  o  známych me-
lódiách a znelkách fi lmov, či 
rozprávok. 

Zasúťažili si s nami aj niektorí naši 
dospeláci – a  veru ani oni nevedeli 
všetko. 

Po poslednej otázke sa premie-
šali hárky s  odpoveďami a  jednot-
livé družstvá opravovali odpovede 
iných družstiev- len nie tie svoje! 

Po  pracnom zrátaní bodov to priš-
lo. Kto vyhral? No tí najlepší – aspoň 
v tejto oblasti. Šestka sa po úpornom 
snažení –  a veru dobre sa zapotili –  
prepracovala na prvé miesto. 

Dosúťaženia pre Vás 
napísal Fero Hrnko

rili: Denisa 
Váha
a Dominik 

rozdelenie, ale vzhľadom 
na to, že medzitým sme sa 
v  počte nafúkli, tak pani 
vychovávateľka pridala 
ešte dve skupiny: č. 5 – 

Foto: archív VMV
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Spravodajské okienko Matúša Baráta

Európska krasokorčuliarska elita 
na Slovensku

Európsky šampionát v krasokorčuľo-
vaní sa vrátil na Slovensko po pätnás-
tich rokoch. Najlepších korčuliarov z 
Európy naša krajina hostila už štvrtýkrát 
(1958, 1966, 2001 a 2016). 27. januára sa 
šampionát začal aj za prítomnosti nás 
žiakov SOŠ. Ako diváci  sme s úžasom 
sledovali otvárací ceremoniál, ktorý sa 
niesol v  znamení slovenského folklóru 
s  obrazmi scenérií z  celého Slovenska 
a  laserovej šou. V slávnostných prího-
voroch sa nezabudlo na velikánov slo-
venského krasokorčuľovania ako boli 
Ondrej Nepela, Karol Emil Divín a  Jo-
zef Sabovčík. 79. Majstrovstvá Európy  
otvoril prezident Slovenskej republiky 
Andrej Kiska, ktorý zdôraznil, že ide o  
najprestížnejšie športové podujatie na 
Slovensku v tomto roku. Po ofi cialitách a 
krátkej prestávke sa ľadová plocha stala 

miestom krásnych elegantných špor-
tových výkonov sólistov mužov v krát-
kom programe. Ako prvý sa predviedol 
náš reprezentant Micheal Neuman. No 
nezabudnuteľný zážitok mi zostal po 
vystúpení  Florenta AMODIA z  Fran-
cúzska - bol to šoumen, ktorý nadchol 
celý štadión Ondreja Nepelu. Škoda ,že 
jeho jazda počas záverečnej exhibície 
bola  posledná v  jeho kariére. No ako 
sám povedal, bola to krásna rozlúčka pri 
tak fantastickom publiku.   ME v kraso-
korčuľovaní zviditeľnili Slovensko a pre-
svedčili svet o tom, že voľba dejiska bola 
správna a organizátori obstáli na výbor-
nú. Pomyselnú hviezdičku k známke 
pridalo publikum, ktoré vytvorilo nielen 
pre slovenských reprezentantov neza-
budnuteľnú atmosféru.

Historické stretnutie 
na OSTROVE  SLOBODY

Ostrov slobody - Kuba je známy 
svojím zamrazeným spôsobom živo-
ta. Diktátor Fidel Castro Hemingway, 
Bacardi- to sú mená, ktoré sú s Kubou 
v  jednote. Kuba má niečo, čo nikde 
inde v  karibskej oblasti nenájdeme 
- Havanu. A  práve toto mesto bolo 
svedkom historického stretnutia.  Na 
medzinárodnom letisku Josého Mar-
tího v Havane sa po prvýkrát po tisíc 
rokoch stretla hlava katolíckej cirkvi 
a pravoslávnej cirkvi. Moskovský pat-
riarcha Kirill stretnutia s pápežmi do-
teraz odmietal ako aj miesto stretnutia 
v Európe. Práve s týmto kontinentom 
je spojený spor kresťanstva v  roku 
1054. Preto sa najmocnejší muži cirkvi 
stretli na Kube v  piatok 12. februára. 
Toto stretnutie v,, Novom svete“ môže 
otvoriť novú stránku vo vzťahoch me-
dzi oboma cirkvami. Pápež František 

nekládol na miesto stretnutia žiadne 
nároky a bol ochotný prísť a stretnúť 
sa kedykoľvek a  kdekoľvek. Pápež 
František a  patriarcha moskovský 
a celej Rusie Kirill na záver stretnutia 
podpísali spoločnú deklaráciu o  vý-
sledkoch svojej historickej schôdzky. 
Vyzývajú v  nej na mier v  Sýrii, Iraku 
a  Ukrajine a  vyjadrili nádej, že toto 
stretnutie povzbudí kresťanov na ce-

lom svete, aby sa mod-
lili za jednotu cirkvi 
a žiadajú veriacich aby 
nedopustili novú sve-
tovú vojnu.  

 Pre SME OK 
Matúš Barát

4343

Žurnalistika

Matúš Barát v akcii v uliciach Bratislavy
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OKejko gazduje so 100 €urami

Za 100 Euro by som si ja kúpil: 

Janči (16 r.): 
dovolenka 3 dni - 50 €
zmrzlina - 2,50 €
fi xky - 0,50 €
hojdacia sieť - 30 €
kolobežka - 17 €

Maša (17 r.): 
kvalitné slnečné okuliare - 50 €
kvalitná kozmetika - 20 €
oblečenie - 30 €

Radka (15 r.): 
hračky v Dráčiku: auto, televízor, 
práčka, chladnička, 
bicykel, 
dovolenka…

Sám sebe 
fi nancmajstrom!

Vianoce za nami a  do Veľkej noci 
ďaleko. Ako teda tento rok dopadli 
Vianoce v mojom vrecku? Vraj s pribú-
dajúcimi rokmi je ťažké pre mňa niečo 
vybrať, a tak zaznelo klasicky otrepané: 
„Synak, tu máš peniaze a kúp si niečo 
ako darček.“ Alebo z inej strany: „Vnuk 
môj, si už veľký chlop (nie je to omyl 
– môj dedko takto vyprávajú) a  čo ja 
viem čo by ti urobilo radosť – tak tu 
máš nejaké Euro a niečo si kúp... A takto 
som to tieto Vianoce počul ešte niekoľ-
kokrát. Výsledok? 100 Euro vo vačku 
a v hlave prázdno – čo si mám tak rých-
lo kúpiť? Každý čaká niečo rozumné. 
Sadol som si s kamošmi na chodbe in-
tráku a poďho do debaty a spisovania 
návrhov. No a čo mi poradili?

Majo( 19 r.):
počítač - 60 €
reproduktory - 20 €
tričko - 15 €
prsteň - 5 €

Rado (21 r.):
kniha  - 10 €
PC hra - 15 €
fl anelová košeľa - 16 €
energy drink - 2,50 €
obed v reštike - 20 €
helma na motorku - 35 €

Jojo (17 r.)
košeľa - 15 €
mlieko - 0,80 €
retiazka - 20 €
holiaci strojček - 20 €
pivo - 1 €; kravata - 3 €; televízor - 40 €

Niektorí sú fakt mimo - asi vôbec nechodia po shopoch - teda neshopujú, 
keď nevedia, čo koľko stojí. Ale dobre, asi si budem musieť poradiť sám.
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Sám sebe � nancmajstrom

A čo vy, priatelia, kam by ste zaniesli svoje úspory? Asi niekde, kde je vyšší 
úrok, dobré podmienky, peniaze k dispozícii hneď – teda bez viazanosti na 
banku. No kým sa ja rozhodnem, vložím ich na študentský účet, ktorý mi ke-
dysi rodičia zriadili, aby som mal svoju prvú naozajstnú bankomatovú kartu.

Máte aj vy otvorený študentský účet? Ak nie, tak hľadajte ten najlepší. Z 
reklám sa na nás valia lákadlá typu:

Študentský účet zadarmo a medzinárodná platobná karta a výbery 
z bankomatov... 

Nové účty pre mladých teenegerov v banke bez poplatku... 
Otvor si nový študentský účet a získaš 30 € a Kartu, ktorá sa nedá kúpiť... 
Študentský účet s odmenou pri každej platbe kartou. K tomu mobilná apli-

kácia, úrok 2% ročne a medzinárodná platobná karta Maestro. 
Otvor si zadarmo Štu-

dentský účet, vďaka 
ktorému môžeš neob-
medzene a zadarmo: re-
alizovať platby cez mobil-
nú aplikáciu...

SPACE účet Študent. 
Teraz si ho zriadite aj on-
line! bez poplatku; pla-
tobná karta SPACE VISA 
Electron; internetban-
king a mobilné aplikácie 
SporoApps...

Hoci vraj podľa štatistík 
si študenti otvárajú naj-
viac účtov práve na konci 
leta, prečo tak neurobiť 
hneď teraz na jar? 

Tak teda do sporenia 
a  potom do míňania, 
priatelia!

Sám sebe � nancmajster 
OKejko 

4646 4747

No najviac ma predsa len rozvese-
lili tieto odpovede: 

„Ak nevieš čo s  peniazmi, daj ich 
mne!“ 

Alebo: „Ber prachy a  vyrazíme na 
dobrú žúrku,“ a aj ponuka typu: „Po-
žičaj mi na úrok – možno zarobíš 
a  možno ti to aj splatím späť...“ No 
možno... 

Opatrný kamoš mi poradil: „Vieš 
čo, zanes peniaze do banky, tak sa 
ti nerozkotúľajú a  ešte aj získaš na 
úrokoch – opýtaj sa uja Google a on 
ti poradí, kde je najlepšie investovať.“

Dobrý nápad – investovať a  zaro-
bené peniaze rozmnožiť a  na Veľkú 
noc k nim zas niečo pridať – a bude 
na poriadne leto, ktoré ma neminie.   

• Foto: archív krúžku Finančná gramotnosť• 
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Možno niektorí viete, že medzi 
vami chodia študenti, ktorí pomá-
hajú v  jednej veľmi dobrej veci, ale 
nemajú odvahu sa s  tým pochváliť. 
Robia radosť deťom, ktoré sa dlhodo-
bo alebo krátkodobo ocitli v nemoc-
nici a  v  takom priestore úsmev ide 
bokom. V  tých chvíľach prichádzajú 
ľudia s dobrým srdiečkom a s veľkým 
úsmevom nielen na perách, v očiach, 
ale aj vo vreckách a všade kam sa len 
zmestí, len preto, aby ho mohli roz-
dávať malým deťom. Aby aspoň v tú 
chvíľu mali lepší pocit a  zabudli na 
svoje aktuálne zdravotné problémy, 
ktoré ich trápia vo dne v noci. Píšem 
o  ľuďoch z Klubu Detskej Nádeje 
(KDN). To je apolitické združenie spá-
jajúce všetkých, ktorí chcú prispieť k 
skvalitneniu, spríjemneniu a uľahče-
niu života dlhodobo hospitalizova-
ných alebo znevýhodnených detí.

Možno sa Vám naskytla v  hlave 
otázka: „Ako si sa ty k tomu dostala?“ 
Odpoveď je veľmi jednoduchá!  Mám 
kamarátov, ktorí sú odrastenci tohto 
klubu a  oni mi poradili, aby som sa 
s KDN – kom skontaktovala.

S  niektorými osôbkami z  tohto 
klubu sme už dlhšie plánovali akciu, 
ktorá mala aspoň na chvíľu spríjem-
niť deťom pobyt v nemocnici. Nakoľ-
ko sa blížil sviatok zaľúbených – Deň 
sv. Valentína a  od 7.1.2016 je obdo-
bie osláv, plesov, tak sa hlavní orga-
nizátori rozhodli spojiť 2 v1 - Deň 

zaľúbených s obdobím plesov a roz-
dávaním milých prekvapení.

Akcia sa uskutočnila v pondelok 15. 
februára od piatej do ôsmej v Detskej 
fakultnej nemocnici s poliklinikou na 
Bratislavských Kramároch. V ten večer 
sme sa zišli šiedmi: Batman, Super-
man, Bart, Snehulienka, Mimoň, Fio-
na a aj Shrek. Shreka píšem schválne 
posledného, lebo pod maskou Shre-
ka som sa skrývala ja.  Počas tých pár 
hodín sme vyčarili úsmev na tvári veľ-
kým, ale hlavne tým malým, ktorí by 
ešte nemali vôbec vedieť, čo je to bo-
lesť. K úsmevu sme pridali aj  nejaké 

tie srdiečka na líčka a ako bonus bola 
buď plyšová hračka, alebo pre tie star-
šie deti niečo do školy -  čiže nejaké 
perá, zošity...no proste všetko čo sme 
mohli a mali -  to sme rozdali. Na dar-
čeky pre deti sme mali zbierku do kto-
rej sa zapojil každý dobrý človek, ale 
aj my - dobrovoľníci z  KDN. Zbierka 
trvala približne mesiac. V hračkove si 
každý našiel to čo sa mu páčilo! Veľké, 
malé, ale aj najmenšie deti si našli nie-
čo pre radosť. 

Potešili sme aj mamičky, ktoré tam 
boli so svojimi drobčekmi. Už len 
tým, že sme prišli v  milých maskách 

a s dobrou náladou. Medzi pobavený-
mi bol samozrejme aj veľmi milý zdra-
votnícky personál. Po tomto potešení 
dospelých, ale hlavne nedospelých, 
sme sa rozhodli akciu ukončiť, vrátiť sa 
z rozprávkového, bezstarostného sve-
ta, vyzliecť si masky a opäť vstúpiť do 
reálneho sveta plného prekážok. Ale 
už so skvelým pocitom, že ste nieko-
mu vyčarili úsmev na tvári už len tým, 
že vás videl, vyťahal za uši, pobozkal 
vás, poprípade spravil si s vami na pa-
miatku fotku.Klub detskej nádeje robí 
viacero takýchto akcií: Mikuláša, spo-
minaný Valentín, rôzne tábory... Som 
rada, že som sa cez kamarátov k nim 
dostala. Sú to skvelí ľudia plní energie, 
nápadov, ale hlavne pozitívneho mys-
lenia. Vo svojom voľnom čase, kedy 
nesedia na prednáškach, nad knihami, 
by mohli byť so svojimi priateľmi nie-
kde vonku, alebo jednoducho robiť 
to, čo ich baví, namiesto toho sa túlajú 
po DFNsP na Kramároch a  robia de-
ťom lepší deň, alebo im na táboroch 
a iných akciách vymýšľajú programy.

Som rada, že som sa tejto Valentín-
sko – maškarnej akcie mohla zúčast-
niť, aj keď zo začiatku to nevyzeralo 
úplne ružovo, lebo som medzi nimi 
ešte nová krv, ale som rada, že sa 
všetko podarilo, ale hlavne, že nám 
hlavný plán – spraviť deťom aspoň 
troška pohody – vyšiel. 

Pre Sme OK redakčne spracovala 
Mirka Jánošíková  

a s dobrou náladou. Medzi pobavený-
mi bol samozrejme aj veľmi milý zdra-
votnícky personál. Po tomto potešení 
dospelých, ale hlavne nedospelých, 
sme sa rozhodli akciu ukončiť, vrátiť sa 
z rozprávkového, bezstarostného sve-
ta, vyzliecť si masky a opäť vstúpiť do 
reálneho sveta plného prekážok. Ale 

Ú
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ev všade, kam sa zmestil

• Foto: archív Miroslava Jánošíková
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Dobrý anjel

Organizáciu „Dobrý anjel“ asi kaž-
dý z  vás pozná, ale asi málokto zis-
ťoval o  nej presnejšie informácie. Ja 
som sa týmto zaoberala asi pred 3-mi 
až 4-mi rokmi. V  škole sme dostali 
jednu z  tých zaujímavejších domá-
cich úloh. Mali sme si vybrať fi rmu, či 
organizáciu a zistiť o nej niečo viac.

Prečo som si vybrala práve túto or-
ganizáciu? Kvôli drobnosti, že Dobrý 
anjel sa týka niečoho o čom je vždy 
fajn niečo vedieť viac. Áno, nadácia 
sa zaoberá pomocou ľuďom v ťažkej 
životnej situácii, v ktorej sa momen-
tálne nachádzajú. 

Z úplného dna sa nikto nedostane 
sám, preto sú aj u nás ľudia so srdcom 
na správnom mieste a aj tým málom 
pomáhajú druhým. 

O mne viete, že ja dám zo seba prvé, 
aj posledné, len aby som pomohla. Už 
dlhšiu dobu sa snažím dopátrať vďaka 
čomu by som pomohla iným, ale moje 
pátranie ostalo na bode mrazu. Potom 
ma napadlo, že voľakedy dávno sme 
písali už spomínanú domácu úlohu.  
Týkala sa práve pomoci v núdzi. A  išlo 
sa ďalej pátrať. Hlavne o podmienkach, 
ktoré musí spĺňať „dobrý anjel“. Po jed-
nom dlhom e-maily, ktorý som poslala 
na internetovú stránku organizácie, sa 
mi na moje začudovanie ozvali skôr než 
som čakala. Bolo to totiž hneď na druhý 
deň! S ochotným prístupom mi všetko 

vysvetlili... aké sú podmienky, čo mám 
pre to, aby som sa stala neobyčajným 
človekom spraviť. Nakoniec som zistila, 
že mi vlastne postačí pár kliknutí, jed-
no zbehnutie do banky, aby som tam 
mohla dať autogram. Tým jedným pod-
pisom som sa stala DOBRÝM ANJELOM. 
Teraz s tichou fi nančnou pomocou po-
máham iným vstať z úplného dna. 

Samotná myšlienka pomáha nie-
len ľudom s rakovinou, ale aj s inými 
zdravotnými problémami, alebo pri 
zlej fi nančnej situácii, do ktorej sa ľu-
dia dostanú, lebo majú jedného čle-
na rodiny zdravotne, alebo mentál-
ne postihnutého a  potrebujú s  ním 
často chodiť po lekároch. Tento fakt 
si všimnete hneď, keď si rozkliknete 
človeka, ktorému ste pomohli. 

Podľa mňa je to skvelé, že Dobrí 
anjeli pomáhajú bez rozdielu - či ste 
malé dieťa, alebo už dospelý človek, 
ktorý čelí osudu a snaží sa za pomoci 
dobrých ľudí dostať sa z nepríjemnej 
situácie, ktorú mu život priniesol.

Toto bola  jedna z  mála vecí, kto-
rú môžem povedať, že mi vyšla! Je 
úžasné vedieť, že niekomu pomáha-
te a pritom nič nerobíte. Teraz sa už 
každý mesiac teším na 11. deň v me-
siaci- pretože viem, že budúci mesiac 
hneď v prvý deň niekomu moja po-
mocná ruka pomôže. 

Mirka Jánošíková 

…aby vstali z úplného dnaTOP stredná škola
Na základe výsledkov výskumu, ktorý sa realizoval v rámci projektu Odborné 

vzdelávanie a príprava pre trh práce sa naša SOŠ umiestnila v rámci Bratislav-
ského kraja na 5. mieste. Václav Hřích, riaditeľ agentúry, ktorá výskum realizova-
la, tvrdí, že školy by mali viac na seba upozorňovať a s potenciálnymi zamestná-
vateľmi ich absolventov viac komunikovať. „Mali by okolo seba viac mútiť vodu,“ 
podotkol. 

TOP školy v Bratislavskom kraji
• 1. SŠ - Odborné učilište, Švabinského 7 
• 2. SZŠ - Záhradnícka 44
• 3. SZŠ - Strečianska 20
• 4. SPŠ - elektrotechnická, Zochova 
• 5. SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska 1

Výskum sa nezameriaval iba na znalosť jednotlivých stredných škôl, ale 
najmä na vnímanie ich kvality očami zamestnávateľov. Vďaka vzorke 2000 
zapojených fi riem a viacerých parametrov hodnotenia školy, na základe po-
vedomia o strednej odbornej škole, povesti či skúsenosti s jednotlivými jej 
absolventmi, sa vytvoril rebríček očami zamestnávateľov.

• Školská stránka Facebook vznikla v decembri 2015 – reakcie pedagó-
gov aj žiakov sú pozitívne, žiaci sa navzájom informujú o tejto stránke 
(posielajú si adresu tejto stránky), stránka je priebežne aktualizovaná,  
podklady pre doplnenie stránky môžete posielať na adresy: veronika.
luptovska@iprba.sk, maria.berdisova@iprba.sk

https://www.facebook.com/priatelia.sos?fref=ts
Názov: priatelia Soš

• 
OZNAM

PRIATELIA SOŠ
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